
 

 

ارشاد،جلب جذب دکميسيون په اسالمي امارت د دعوت 

تو اووسائلو رسه چې مختلف النوع وسلو، له کسان   مه

خه  لهدحقايقوپه درک کولو رسه  ي رژيم  وډا  را بیلدغه فاسداو

  :ترتيب شوی دی  ېچې د راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک

 راوړي وسلې
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

  

  

 

اسالمي امارت د دعوت  هم د ېکپه مياشت  )مارچ(د  كال )م2019(ېر د روان 

ايې مجاهدينوپه مرسته دافغانستان په مختلفوواليتونو ک واود کسان  )707( ېه

انونوک بيالبيلوده فاسدرژيم اړوندپه  دحقايقوپه درک کولو رسه بوخت وو؛ دندو په  ېار

ای شول چې د راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک ،مجاهدينورسه يو

 پيژندنه

 تاريخ
 کلی ولسوايل پالر نوم

/ رتبه 

 مسؤليت

  غز 

     مقر

     مقرعبداالحد

     مقرعبدالوهاب

     مقرل باران

     مقرقیام الدین

     مقرثنامحمد

     مقرعطاءمحمد

     مقرصالح محمد

     مقرصاحب

     مقرمیرزا

    نجیم قره باغخان محمد

    غ قره باغل محمد

ل خیل قره باغمحمد شاه     ج

    // قره باغاخرتمحمد

    چاکر قره باغنظام الدین

    خالوخیل قره باغسید نظیم

  

ېر د روان د تېرو مياشتو په 

ايې مجاهدينوپه مرسته دافغانستان په مختلفوواليتونو ک واود ه

ده فاسدرژيم اړوندپه دموجو 

ای شول لهاوداسالمي امارت  مجاهدينورسه يو

ره
ش

 

پالر نومد  نوم

  دادمحمد 1

 عبداالحد محمد کریم 2

 عبدالوهاب اسدهللا 3

ل باران نظرمحمد 4  

 قیام الدین رحمن هللا 5

6 
محمد 

 ابراهیم
 ثنامحمد

 عطاءمحمد محمد هاشم 7

 صالح محمد عیدمحمد 8

 صاحب حکمت هللا 9

 میرزا قدرت هللا 10

 خان محمد بصیر 11

ل محمد نواب 12  

 محمد شاه قدرت 13

 اخرتمحمد عصمت هللا 14

 نظام الدین صام الدین 15

 سید نظیم حکمت هللا 16



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

ل احمد 17         ایسوخیل قره باغ عبداالحد 

ل خان عبیدهللا 18         لغباد دهیک 

        رامک دهیک شیرخان اخرتمحمد 19

        // دهیک محمد خیر محمد علم 20

لدین 21         سنجتک مرکز غالم حسن 

        خانی بابا // خیرمحمد عجب خان 22

        روضه // جمعه محمد زبیراحمد 23

الب الدین خان محمد 24         آرزو // 

         اندړ شهزاده عزت هللا 25

         اندړ محمد ولی لعل محمد 26

         اندړ خیال محمد تاج محمد 27

         اندړ حکمت محمد ارشف 28

         اندړ ارسال خان بسم هللا 29

هاشممحمد  محمد انور 30          اندړ 

         اندړ نانی مستان 31

        میری اندړ عبدالحمید پذیر 32

        // اندړ رضاخان محمد طاهر 33

        // اندړ برات محمد انور 34

         اندړ میرحمزه فرهاد 35

    کالشینکوف۱     اندړ روزیخان جمعه خان 36

         اندړ محمد رسول محمد نبی 37

         اندړ عبدالسالم امین خان 38

         اندړ عبدالحبیب عبدالروف 39

  زابل

       اربکی  نوبهار باران فاروق 40

  هلمند

       پولیس  واشیر عبدالحکیم عبدالويل 41

لباران 42        //  // خان محمد 

          انور محمد اکرب 43

ان   اروز

         دهراود نورعلی عمرخان 44

         دهراود غالم نبی عبدالجلیل 45

         // عبداملالک حسن 46



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

         // محمد هاشم خان 47

         // عبدالحبیب میرزا 48

         // اخرتمحمد حیات خان 49

         // حبیب هللا جان آغا 50

         // عبدهللا ويل 51

         // محمد خان حیات 52

         // خدایداد عبدالقیوم 53

         // محمد هاشم داود 54

    کالشینکوف۱     // خیرمحمد ولی 55

         // شاه ولی میرزا 56

   موترسایکل۱ کالشینکوف۱     // باری داد عبدالطیف 57

         دهراود ابراهیم عبدهللا 58

         دهراود تور امیرحمزه 59

         دهراود عبدالکریم رسدار 60

         دهراود تور حمدهللا 61

         دهراود عبدالرشید عبدالصمد 62

         دهراود داود نیازمحمد 63

         دهراود حقداد امان هللا 64

         دهراود باری داد حقداد 65

         دهراود محمد امین دل اغا 66

         دهراود عبدالخالق صدیق هللا 67

         دهراود عبدالقیوم بسم هللا 68

         دهراود محمد داود محمد قاسم 69

         دهراود جان محمد صالح محمد 70

   موترسایکل۱ کالشینکوف۱     دهراود نیازمحمد طالب 71

ل شاه شاه محمد 72  //         

   موترسایکل۱      // رشف الدین خان 73

         چنارتو شیخ احمد وکیل احمد 74

         // دادمحمد نجیب هللا 75

ل محمد عصمت هللا 76  //         

         مرکز سلطان محمد تورجان 77

         چنارتو سعدهللا نعمت هللا 78

         // سعدهللا حمیدهللا 79

        خاص  سعیدهللا ذبیح هللا 80
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ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

ان  روز

         // بورجان محب هللا 81

         // بورجان محمد علی 82

         مرکز محمد رسو محمد جان 83

 نورعلی عبدالحق 84
خاص 

ان  روز
        

         // نورالدین شاکر 85

         // اسامه عصمت هللا 86

هللا نعمت عبداالحد 87  //         

ل 88          // ضیارالحق تازه 

    کالشینکوف۱     مرکز عبدالصمد محمد غوث 89

         چوره اهل هللا نعمت هللا 90

         // رازمحمد شفیع هللا 91

         چارچینو شهزاده لعل محمد 92

   موترسایکل۱ کالشینکوف۱     // سیف هللا محمد ولی 93

ل رازم 94     کالشینکوف۱     // سید

ن 95          // محمد نسیم لق

         // خالق داد ولی داد 96

  فراه

         بکواه اسدهللا هیبت هللا 97

         // اسدهللا قدرت هللا 98

 سید صاحب 99
سید 

 عبدالکریم
         کوتلک

لستان رحمت هللا ارسایل 100        پولیس  

       //  // عبدالغفور علی جان 101

         // عبدهللا دوستم 102

ل الدین بازمحمد 103          // ج

ل محمد محمود 104  //         

ل محمد محمد داود 105  //         

ل محمد موسی جان 106  //         

ل محمد ولی جان 107  //         

         // محمود محمد جان 108

         // امیر شاه داد 109

         // یارمحمد شیرعلی 110



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

  نیمروز

       پولیس  دالرام یارمحمد عبدالحمید 111

یون 112        //  داالرام اسلم ه

  هرات

       پولیس  کشک سیدمحمد مقصود 113

  فاریاب

    اکالشینکوف     قیصار انور سلیم 114

         // اعظم نجیب هللا 115

ل محمد 116          // نظربای 

         // خیرمحمد نرصهللا 117

         // رازمحمد آصف 118

         // سلیم امان هللا 119

         // اکرب رسدار 120

          عبدالحمید علی محمد 121

          لعل محمد حفیظ هللا 122

          لعل محمد عزیزهللا 123

          خدای بردی محمد رضا 124

  بادغیس

ن 125        اردو  سن آتش عیدمحمد سلی

       پولیس  // خیرمحمد عیدمحمد 126

       //  // خیرمحمد موسی 127

       //  // خیرمحمد ولی محمد 128

هللابسم  129        //  باالمرغاب سلیم 

       //  // ملن انار 130

       //  // علی محمد 131

       //  // ملن علی 132

       //  // توکل عبدالرسول 133

       //  // حسن عبدالنارص 134

       //  // الل جان بسم هللا 135

ل محمد 136        پولیس  آبکمری محمد 

       //  // تاج محمد محمد نسیم 137

       اربکی  مرکز عبدالعزیز عبدالغفور 138



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

       پولیس  آبکمری عبدالسالم غالم حرضت 139

       //  // اکرب عبدالخالق 140

       //  // عبدالرحیم عبداملنان 141

ل نارص 142        //  قادس حسن ج

       //  // نورمحمد عبدهللا 143

       //  // حبیب هللا سیف هللا 144

       پولیس  قادس عبدالغفور عبدالعزیز 145

       //  // حبیب هللا صفی هللا 146

       //  // نوراحمد احسان هللا 147

ل احمد 148        //  // عبدالحق 

       //  // عبدالرحمن عبدالرحیم 149

       //  // عبدهللا تقی هللا 150

لبدین 151        //  // ادهم 

       //  // امان هللا حمیدهللا 152

       //  سن آتش عبدالجلیل عبدالستار 153

       //  // عبدالباقی عبدالعلیم 154

       اردو  // محمد غوث محمد قاسم 155

لیم موال 156        پولیس  باالمرغاب 

ل داود 157        //  // ک

لبدین 158        //  // آغا 

       اردو  // چاغوک هللا داد 159

اب سلطان محمد یاسین 160        //  ت

       //  // فیض معروف 161

       //  // محمد عبدالعزیز 162

       اربکی  آبکمری عبداملنان عبدالحمید 163

       اردو  // حبیب هللا نجیب هللا 164

       //  مرکز عبدالخالق موسی 165

       پولیس  آبکمری عبدالرحیم عبدالکریم 166

       اربکی مبارکشاه آبکمری عبدالرحیم قاسم 167

       امنیت مبارکشاه آبکمری عبدالعزیز عبدالغفور 168

ن عبدالغنی 169        اربکی مبارکشاه آبکمری سلی

       اردو مبارکشاه آبکمری عبدالواحد عبدالحکیم 170

       اربکی مبارکشاه آبکمری محمد عارف عاشق 171

       // مبارکشاه آبکمری عزیزخان محمد 172
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 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

       // مبارکشاه آبکمری رمضان خداداد 173

       پولیس مبارکشاه آبکمری عبدالرشید محمد رسول 174

       // مبارکشاه آبکمری عبداملالک عبدالرازق 175

یر 176        // مبارکشاه آبکمری عبدالغنی دست

       // مبارکشاه آبکمری موسی عبداالحد 177

ل محمد 178        پولیس  // محمد 

       پولیس  // تاج محمد محمد نسیم 179

       پولیس  مرکز عبدالعزیز عبدالغفور 180

       پولیس  آبکمری سالم غالم حرضت 181

       پولیس  آبکمری اکرب عبدالخاق 182

       پولیس  آبکمری عبدالرحیم عبداملنان 183

ل نارص 184        پولیس  قادس حسن ج

       پولیس  // نورمحمد عبدهللا 185

       پولیس  // حبیب هللا سیف هللا 186

       پولیس  جوند محمد خان نصیرخان 187

       پولیس  // محمد حمیدهللا 188

       پولیس  // محمد احمد 189

          عالءالدین نظام الدین 190

  جوزجان

       اربکی بطو درزاب دولت الف 191

       // // // عبدالرحمن امان 192

       // // // عبدالرعلیشید عبدالباقی 193

       // // // امان غالم علی 194

       امنیت // // عطاءهللا اسدهللا 195

       اربکی // // غالم سخی زین هللا 196

       //  // نور نارص 197

       //  قرقین عبدالنظر نورمحمد 198

ک فیض آباد نجم الدین نورالدین 199     راکت۱کالشیکوف۱   اربکی بز

   // // // آغه محمد محمد رسول 200
کالشینکوف ۱

 پیکا۱
   

    کالشینکوف۱   // // // عبدالروف حبیب هللا 201

    کالشینکوف۱   // // // خوجم نجیب هللا 202

       // // // جمعه خان نجیب هللا 203

       // // // محمد قاسم اصف 204
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 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

       // // // عبداملومن خوجم 205

       // // // نیک محمد رمضان 206

       رسحدی خانتپه قرقین محمد چاری عیدقلی 207

       اربکی  // جمعه نیاز جوره مراد 208

ن 209        //  مردیان عوض سلی

       اردو  مردیان جوره محمد آق محمد 210

211 
محمد 

 ارسایل
       //  مردیان قربان

       //  مردیان موخه آغه محمد 212

       پولیس  مردیان سیف هللا شمس هللا 213

       //  مردیان خدای بردی رشاب 214

       //  مردیان چغدر قربان 215

       //  مردیان نور محمد تردی 216

       //  مردیان یازمراد سخیداد 217

       //  مردیان عوض قربان 218

       اربکی  مردیان جان محمد خیرمحمد 219

لدی 220        پولیس  مردیان خیرالدین یاز

       //  مردیان عبدالغفار عبدالستار 221

       پولیس  مردیان محمدهللا زملی 222

       //  مردیان عبدالنعیم مصطفی 223

224 
دوست 

 محمد
       //  مردیان آق محمد

       //  مردیان یغمر عبادهللا 225

       //  مردیان عاشور رحمن 226

       //  مردیان عبدالواحد عبیدهللا 227

       //  مردیان حفیظ هللا نعمت هللا 228

       //  مردیان جوره بهاءالدین 229

       //  مردیان مرادعلی منزل هللا 230

       //  مردیان عبدالحکیم یازمحمد 231

       //  مردیان شیرمحمد خدایداد 232

       //  مردیان عبدالنظر خداینظر 233

       //  مردیان عبدالکریم امان هللا 234

       //  مردیان خالق نظر عبدالرحیم 235

       //  مردیان زیادهللا روح هللا 236



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

       //  مردیان ندرهللا قربان 237

       پولیس  مردیان عبادهللا عبدالبصیر 238

       اردو  // الیاقل عبدالغفار 239

       //  // تاج محمد شهرهللا 240

محمدل  نورهللا 241        اربکی  درزاب 

       //  // عبداالحد طاهر 242

       //  // عبدقل عبدالقیوم 243

  بغالن

ل 244         اردو  عرب  بغالن مرکزی  محمد رسول  جمعه 

              محمد ظاهر  محمد انور 245

          اليقه    حاجی حس  تور جان 246

          وردک    حاجی قسيم  نازک م 247

          تيموريان    عبدالصمد  عبدالقهار 248

        پوليس  رسک رشک    محمد م  محمد سخی 249

        اربکی      محمد دين  رحيم الدين 250

  عبدالباسط 251
محمد 

عيل   اس
            

        قومندان اردو  املاتو  نهرين  رحم خدا  فيض الدين 252

ی    عبداملحمد  ذاکرهللا 253         اردو  دو

ل الدين 254           جان محمد    حاجی محمد  ج

ل 255 ل  هميشه      وزير 
دشت 

  قاضی
        پوليس

          نوآباد    جمعه دين  مراد علی 256

        اردو  کيچه  تاله برفک  عظيم شاه  دولت شاه 257

          دشت لجام    جمعه خان  نورهللا 258

259 
قومندان نور 

  محمد
        اربکی  دير باغ    حاجی ش

          سورخ جوی    عبدالشکور  عبداملطلب 260

        پولیس  ورشه    سخی داد  عبدالستار 261

        اردو  رسن    محمد عوض  الحقسميع  262

          دهن ضاد    عبدالرؤف  امام الدين 263

ل  خان محمد 264           دراڼ  برکه  جان 

        پوليس  تن مورچ    نيک محمد  علی محمد 265

        اردو  وليان    يار محمد  نياز محمد 266
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 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

          ذوالفقار  دوشی  محمد رحيم  ذبيح هللا 267

              سبحان الدين  جوره 268

        پوليس  نوآباد    ارباب آصف  ش هللا 269

        اردو  ذوالفقار    محمد حکيم  هجرت هللا 270

              عزت هللا  جاويد 271

          ظهرابی    سبحان الدين  تيمور شاه 272

          جر آباد    ظاهر بای  فرهاد 273

ل  محمد دين 274           ذوالفقار    محمد 

ل  صبغت هللا 275               احمد 

              عبدالصمد  سيد خان 276

  پل خمری  آمر منان  عبداملحمد 277
جوينو 

  احمد زی
        پوليس

        اردو  عمر خيل    عبدالکريم  محمد نسيم 278

    سيد منان  سخی محمد 279
شهاب 

  الدين
        

        پوليس  اسالم آباد    علی محمود  جاويد 280

ل  عصمت هللا 281         اردو  سورن    ائسته 

ل  عبدالولی 282           ان    سحر 

ل 283 ل  سخی            خيلعمر     سحر 

ل 284 ل  هللا      عجب 
شهاب 

  الدين
        

ل    سيد آغا  خال محمد 285           من

          نوآباد    جمعه خان  ل باز 286

ل 287     باز محمد  نياز 
سپ 

  مسجد
        

    مرجان  علم خان 288
حس 

  خيل
        

289 
محمد 

عيل   اس
        پوليس  س زئی    يعقوب شاه

  دهنه غوری  عبدالجبار  سليم 290
چشمه 

ان   چن
        

        اردو  شلکتو    محمد علی  آمر علی 291

              محمد علی  عزيز احمد 292

        پوليس  دشتک    عبدالقيوم  سلطان 293



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

          شلکتو    موالداد  علی داد 294

          پشه قل    عبدالباقی  عبدالغفار 295

          جن آغلی    محمد يوسف  محمد آصف 296

          تندره    عبدالنبی  ش آغا 297

        اردو  دراڼ    سيد محمد  خال محمد 298

299 
محمد 

  يعقوب
        پوليس  عمرو خيل    بدرالدين

        اردو  نوآباد    جمعه خان  محمود خان 300

  بلخ

  پوليس  دالی  شورتپه  دوران  عبدالسالم 301
/ حوت /  ۲۱

۱۳۹۷  
    

              تاج نظر  نجيب هللا 302

        اربکی  شور آريغ    خدای نظر  رشيف هللا 303

          جوباش    جوره  شکرهللا 304

              خاتم  هللا يار 305

اله    جمعه دين  برهان الدين 306         پوليس  بن

ل 307 ل  ائسته          اربکی  بوکه    سور

308 
محمد 

  ابراهيم
ی    ل داد         اډ  غون

ل 309 ل  انظر          اربکی  نواريد بوکه    انار 

        اردو      قطب الدين  الب الدين 310

          بوکه    حاجی بابا م  سيد محمد 311

    سيد جان  محمد نعيم 312
نواريد 

  خسپک
        اربکی

ی    عبدالرؤف  رساج الدين 313           کوډ

        ارډ  کوشکک    عبدالنظ  ولی محمد 314

          بوکه    وزير  رحمت هللا 315

ل 316 ل  نور          اربکی      جنت 

        اردو  کوشکک    جالت خان  محمد نادر 317

ی    ل داد  شاه زاده 318         اردو  غون

        اربکی  نواريد بوکه    رساج الدين  جمعه دين 319

        پوليس      عبدالستار  عبدالباقی 320

ی    فيض هللا  نقیب هللا 321         اربکی  دير

          بوکه    عبداملؤم  محمد ام 322



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

ی    عزيزهللا  امر هللا 323         اربکی  دير

  محمد رحيم  رحيم هللا 324
حميار 

  بولک
          بسيت بيکال

              محمد حسن  عبداملت 325

          خيلسکند     ل زار  جمعه خان 326

          قرشتپه    ل خان  رشين خان 327

ار    عبدالرؤف  محمد صادق 328           ش

    علی محمد  عبدالشکور 329
بسيت 

  پيکال
        

          ازرتکار    محبوب شاه  عبدالشکور 330

          ماله    فيض الرحمن  م حمزه 331

          قرشتپه    اوراز خان  غالم نبی 332

    احمد خان  عبدالحکيم 333
خواجه 

  شنا
        

        اربکی  موسی خان  چمتال  جالت خان  راز محمد 334

        اردو      دين محمد  يار محمد 335

        اربکی      جمعه خان  محمد جاويد 336

ل 337 ل  تازه          اردو      جنت 

        اربکی      قربان  رساج الدين 338

  موسی خان    جان محمد  عبدالستار 339
قومندان 

  اربکی
      

  آسياب خان    عالی جان  احمد فهيم 340
قومندان 

  اربکی
      

341 
پائینده 

  محمد
        اربکی  مرکز چمتال    محمد الدين

        پوليس      ش احمد  اعجاز احمد 342

                سجاد احمد 343

              عبدالقدير  فريد هللا 344

              رسفراز  عبدالجميل 345

ی قلعه    ام محمد  يار محمد 346         اربکی  ين

        اردو  البالق  الربز  بابه رسدار  خالداد 347

ی خيل    قل محمد  فدا محمد 348         اربکی  سن

          قل خيل    غالم محمد  جان محمد 349

          رسيکريه    شاه مراد  عبداالحمد 350



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

          يکريه    عبدالغفار  نورهللا 351

ق    محمد ايوب  عبدالقادر 352         اردو  چق

          رسيکريه    سيق هللا  بای محمد 353

        اربکی      علی محمد  رس خيل 354

          کورچه    عبدالرؤف  مهر هللا 355

    امر الدين  ضياء الدين 356
حاجی 

  حکيم
        اردو

          خربزه خوری    آغا محمد  قيام الدين 357

ل 358   سيد 
حاجی م 

  رسول
        اربکی  رسيکريه  

        اردو  توغدان علی    خ الدين  نظر محمد 359

              نور الدين  راز محمد 360

        اربکی  قمشلی    محمد مقيم  ذبیح هللا 361

          سوخته  کشندی  دولت بای  عبدالقيوم 362

363 
مال محمد 

  الدين
              غوث الدين

ل 364 ل  اوليا                چاريا 

              محمد جان  ام 365

              ش محمد  علی محمد 366

          قره بای    ايشلی بای  محمد الدين 367

ره  ش خان  بور جان 368             شول

              محمد عا  اسد هللا 369

              رحمت هللا  عزت هللا 370

              بام  رسول احمد 371

              حاجی حمراه  مال حيدر 372

          نو قشالق    بسم هللا  عبدالکريم 373

          جنيتو    جوره بای  غالم سخی 374

              صالح الدين  عطاء محمد 375

              حاجی مقيم  نور الدين 376

              عبدالرحيم  حس 377

                قربان مراد 378

              روغان  غالم محمد 379

              روزبای  قدرت هللا 380

          قوچی قزل    بوری بای  اق صوفی 381



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

          جنيتو    عبدالقدير  محمد داود 382

ل 383         پوليس  اسرتکوت    محمدطالب  خيال 

        اردو      جان م  نور آغا 384

        اربکی  باغی پلوان    عزت هللا  نعمت هللا 385

          قره بای    ع الدين  ايجاب 386

نل  387         پوليس    چاهی  شمش خان  رح

          نور خدا    محمد ام  الب الدين 388

        اربکی      طاغن  امان 389

              ياغمور  نور محمد 390

              خدای برن  خان مراد 391

          ارنجی    طاغن  چهاری 392

              عبدالرحمن  عبدالکريم 393

              محمد ام  غوث الدين 394

              محمد کريم  شاه محمد 395

  دخشانب

 محمدانور 396
غالم محی 

 الدین
       اردو املیچ تشکان

       اربکی غورسنگ // کامل جواد 397

       اربکی اوالر بهارک عبدل عبدالحفیظ 398

       اربکی // // عبدی بای رحمت هللا 399

       اردو // // محمدضمیر عتیق هللا 400

       اردو آریان // محمدیاسن محمدفاضل 401

الدینسیف  رحم الدین 402        پولیس پرمپا وردوج 

       // باشند // فیض نور زکریا 403

       // خواشبین // فیض خان شیراحمد 404

       پولیس خواشبین // محمدهاشم کریم 405

       اردو رس ده // عبدالرزاق عبدالرازق 406

       اردو محله // عبدالجلیل عبدالخبیر 407

       اربکی خرسو // محمدناظر نجیب هللا 408

       اردو مرکان // عطاءهللا صواب هللا 409

       پولیس خواشبین // عبدالحمید بهرالدین 410

       اربکی شهیدآباد // عبدالحفیظ عبدالکریم 411

       پولیس یومل // محمدرسول رحمت هللا 412

ن 413        پولیس آلوج گریو // محمداصیل محمدعث



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

       امنیت میرکان // حسام الدین فیض الدین 414

هللامان  415        اردو سفید دره // امان الدین 

 کشم   416
دشت 

 خوروک
       پولیس

       اربکی یاورزن // غالم ذکرهللا 417

ازگاه // عاشور خال محمد 418  //       

       اردو // // بسم هللا محبوب 419

       پولیس غوزکدره ارگو خال محمد ذبیح هللا 420

       اررو جوازک // محمدرحیم نبی هللا 421

هللاحجت  422        اردو جوازک // عبدالغفور 

       پولیس تیرگران جرم محی الدین معزالدین 423

       اردو اوان // عبداملبین صدیق هللا 424

       پولیس لیرک // عبدالبصیر عبدالحمید 425

       // // // حبیب هللا عزیزهللا 426

       // // // عبدالغفور عبدالفرید 427

       اردو زو // امام مزاری 428

       اربکی درخیل // اکرام الدین قیام الدین 429

       اربکی چگای باال // عبدالروف عبدالودود 430

       پولیس سندر // امام عبدالفرید 431

       اردو کوجگک // رستم عبداملصور 432

       پولیس // // نظیف سلیم 433

       اردو نوک // سلطان فواد 434

       پولیس دره خیل // لعل محمد قطب الدین 435

       اردو لیرک // مالعادی عبدالکریم 436

       پولیس ایله // جوره عبادهللا 437

       اردو خیرنگ // فیض محمد نبی هللا 438

       اردو گوهر یمگان محمداعظم عبدهللا 439

       اردو // // محمدظریف عبدالبصیر 440

       اربکی خاش // دولت محمدرضا 441

       اربکی یمچیان دراهم مومن عباس 442

       // ده میانه // جمیل عبدالخلیل 443

       // مشاتل // مجید گل آغا 444

       // // // محمداماک علی مردان 445

       اربکی چهاریک // همراه محمدامان 446
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ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

       اردو // // ظریف نظیف 447

       اربکی ده باال // بهادر عبدالصبور 448

  تخار

     کالشینکوف1  20/3/2019  اربکی  ازون کوتل  رستاق  بهرالدین  عزیم هللا 449

     کالشینکوف1  =  =  =  =  اسدهللا  مضحک 450

       12/3/2019  اردو  الله میدان  درقد  محمدنظر  عبدالحفیظ 451

       =  اربکی  بوستان  =  گل احمد  خال محمد 452

       =  =  قره تیپه  =  محمدرحیم  خیرالدین 453

       1/3/2019  اردو  قروق  خواجه غار  موسی  احسان هللا 454

       =  =  سوجانی  =  نظربیگ   زین الدین 455

       =  =  جوکدو  =  محمدحسین  قدرت هللا 456

       =  =  مینگچقور  =  محمدخان  حکیم 457

       =  =  ززردکمر  =  غالم حیدر  قند اغا 458

لدین 459        5/3/2019  اربکی  =  =  نورمحمد  ج

       =  اردو  سوجانی  =  خاملراد  عبدالواحد 460

       =  =  مینگچقور  =  عبدالباقی  شیراغا 461

       =  پلیس  شهر  =  محمد موسی  غالم سخی 462

       =  اردو    =  ایشمراد  عبدالحق 463

       =  پلیس  سوجانی  =  حمت علی  نجیب هللا 464

       =  اردو  دوصد  =  ازقل  صادق 465

       =  اربکی  چغطای  =  صاحب نظر  عبدالودود 466

       =  اردو  جوکدو  =  غالم سخی  رحیم هللا 467

       8/3/2019  اردو  لب دریا  =  خوشکیار  جمعه خان 468

       =  =  مینگچقور  =  خال محمد  فیض هللا 469

       =  =  هوارسای  =  امیرمحمد  خالقداد 470

       =  پلیس  قروق  =  تاج میر  عبدهللا 471

       =  اردو  لکلگان  =  محکم تاش  شیرمحمد 472

       11/3/2019  =  احمداباد  =  ایوب  ظاهر 473

       =  =  عرب تیپه  =  رسور  بازمحمد 474

       =  اربکی  تایمنی  =  عبدرازق  عبدالولی 475

ل شاه  حمیدهللا 476        =  اردو  جیلم خور  =  ج

       =  =  سوجانی  =  قلمرزا  ضیاودین 477

       15/3/2019  پلیس  صایب قروق  =  محمدکرم  حرضت هللا 478

       =  اردو  دوصد  =  محمدامین  ذبیح هللا 479



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

       =  پلیس  شهر  =  مقسوم  محب هللا 480

       =  اردو  قروق  =  محمدخان  نعمت هللا 481

       17/3/2019  اربکی  خوشکیلدی  =  عبدالحکیم  عبدالرحمن 482

       =  اردو  مینگچقور  =  محمدخان  عبداملنان 483

  مینگ محمد  گل احمد 484
خواجه 

  بهاءالدین
       11/3/2019  پلیس رسحدی  متل

       =  اردو  کتیک جر  =  خدای بیردی  کریم هللا 485

       =  =  =  =  عاشور  یارمحمد 486

       14/3/2019  =  متل  =  عبداملنان  خیرالدین 487

       =  =  شورتوغی  =  جوره قل  نجیب هللا 488

       =  =  کتیکجر  =  بازگل  محمددین 489

       =  پلیس  کهنه شاخ  =  سنگی  موسی 490

       16/3/2019  اردو  کتیکجر  =  سیدافاق  سیدرسول 491

       =  =  سبحانی  =  خدارحم  عبدالعلی 492

       4/3/2019  اربکی  زرکپه  اشکمش  آدم خان  اکربخان 493

       =  =  =  =  کریم  جبار 494

       =  =  =  =  محمدعمر  بشیر 495

  رهارنن

زاد  شاکر  موال 496      هـ۲۴/۴/۱۴۴۰  اردورسباز  توتو  ش

زاد  خاکسار  فرهاد 497      هـ۱۴۴۰-۵-٢٧  اردورسباز  ندومک  ش

زاد  زرعيل  صداقت 498      هـ۱۴۴۰-۵-٢٥  اردورسباز  ندومک  ش

زاد  الجان  سيداجان 499   اردورسباز  مرکي خيل ش
 هـ۱۸-۶-۱۴۴۰

 
    

زاد  شفيق  مطيع هللا 500   اردورسباز  مرکي خيل ش
  هـ۲۰-۶-۱۴۴۰

 
    

زاد  رسول محمد  خان محمد 501   اردورسباز  ندومک ش
  هـ۲۱-۶-۱۴۴۰

 
    

زاد  حرضت هللا  اخرتمحمد 502   اردورسباز  تو تو ش
 هـ۲۵-۶-۱۴۴۰

 
    

ل  نورمحمد 503 زاد  عمر      هـ۴/۴/۱۴۴۰  اردورسباز  ندومک  ش

زاد  حکم خان  ارسار 504      هـ۷/۴/۱۴۴۰  اردورسباز ندومک  ش

زاد  کوچی  نشاط 505      هـ۱۵/۴/۱۴۴۰ اردورسباز ندومک ش

زاد  عبدهللا  عبداملجيد 506       هـ۲۱/۴/۱۴۴۰ اردورسباز ندومک ش

ل  زمان 507 ام  سيد ا      هـ۲۰/۴/۱۴۴۰  اردورسباز  الندې پچ  بچ
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ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

ام  حبيپ هللا خان  ارشف 508 ا   اردورسباز  الندې پچ  پچ
 هـ۱۰-۶-۱۴۴۰

 
    

اګ  اللپوره  عيل اکرب  هللا عطاء 509      هـ۱۴۴۰-۷-۵  اردورسباز  ل

محمد  سبحان هللا 510 ي  ش يا ه  خو و رسباز  ک ن      هـ۱۴۴۰-۷-۸ ک

ي  شمند روز  عبداملنان 511 يا      هـ۱۴۴۰-۷-۱۸  اردورسباز  قيلغو  خو

ل  روح هللا 512 ي  رجب  يا ه خو      هـ۱۴۴۰-۷-۱۸ اردورسباز  ک

 اردورسباز  ودره چپرهار  سالم  نبی هللا 513
  هـ۱۹-۷-۱۴۴۰

 
    

ي  محب هللا  جواد 514 يا ه خو  اردورسباز  ک
  هـ۱۹-۷-۱۴۴۰

 
    

ل  جاويد 515 ي  استه  يا ه خو   اردورسباز  ک
  هـ۱۹-۷-۱۴۴۰

 
    

و  چکنور اللپوره  رسدار  عربستان 516 ن      هـ۱۴۴۰-۷-۱۰  اداروي ک

ن   لغ

ل سمیع هللا 517 ی علیشن سبز         ۲/۳/۲۰۱۹ ولک

ل  =  قطب الدین  دیننیک  518         ۷/۳/۲۰۱۹  تاره سائی

  =  عبداملحمد  محمد انور 519
ی  غون

  ساالب
۱۲/۳/۲۰۱۹        

        =  =  =  مبین  مستثیم 520

ر  =  قطب الدین  محمد عمر 521         ۱۴/۳/۲۰۱۹  کاسی

ل 522 ی  =  معین خان  جنت          ۱۶/۳/۲۰۱۹  ولک

ی  =  امیرمحمد  عبدالرازق 523         ۱۷/۳/۲۰۱۹  میل کن

ل 524 ر  =  اسالم دین  سیدا         ۱۷/۳/۲۰۱۹  کاسی

  =  محمد سا  نیک محمد 525
ل  سائی

  لشتبل
۱۸/۳/۲۰۱۹        

        ۲۱/۳/۲۰۱۹  شمرام  =  محمد امیر  حامد 526

ی  =  لعل محمد  محمد نارص 527         ۱۸/۳/۲۰۱۹  قلعه 

        ۲۶/۳/۲۰۱۹  پائی خیل  =  عبداملتسن  عبداملطلب 528

ر  =  صالح محمد  تاج محمد 529         ۱۹/۳/۲۰۱۹  کاسی

ل  عبدالواجد 530   =  فقیر
کندون 

  ساالب
۴/۳/۲۰۱۹        

  =  عبدارزاق  عیدالصبور 531
موکه 

ل   سائی
۱۷/۳/۲۰۱۹        

        ۲۴/۳/۲۰۱۹  هندرا  =  نورمحمد  شفیع هللا 532

ل  =  توکل شاه  عبدالشاه 533         ۲۷/۳/۲۰۱۹  تاره سائی
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        ۱۷/۳/۲۰۱۹  =  =  دولت سعید  عبدالیار 534

ل  دولت شاه  نیک محمد  محمد حاتم  535         ۳۰/۶/۱۴۴۰  کورن

ل 536         ۲۳/۱۲/۱۳۹۷  کلندو  =  محمد دین  جنت 

        ۲۷/۱۲/۱۳۹۷  درانه قلعه  =  فیض محمد  نیک محمد 537

        ۲۹/۶/۱۴۴۰  برصام  مرکز  محمد آغا  میر آغا 538

        ۶/۷/۱۴۴۰  سیدقلعه  =  محمد ایوب  عاشق هللا 539

        ۸/۷/۱۴۴۰  هرمل  =  دین محمد  فیصل 540

        ۱۶/۷/۱۴۴۰  ابادبدیع   =  ملتان  غیرت 541

        ۲۰/۷/۱۴۴۰  هرمل  =  شهزاده  خانزاده 542

ار  عبدهللا خان  شوکت هللا 543         ۱۰/۳/۲۰۱۹  چوپانان  علین

        ۱۳/۳/۲۰۱۹  پنجکوړه  =  محمد نور  ل نور 544

        ۱۵/۳/۲۰۱۹  کوخی  =  محمد حسن  ضیاؤلحق 545

        ۱۶/۳/۲۰۱۹  شخرتی  =  خلیل رحمن  خاکسار 546

        ۱۸/۳/۲۰۱۹  کرشد کا  =  میر اغا  دل اغا 547

        ۲۵/۳/۲۰۱۹  میاخیل  =  عبدالرازق  عوض 548

  دزكن

       اربکی مال قلی  ارچی فضل هللا آغا عبدالقیوم 549

       پولیس مال قلی   عبدالواحد ابراهیم 550

عیل توکل 551        اربکی قرلق   اس

       پولیس قرلق   توکل احسان هللا 552

       اردو مال قلی   روزی مراد نقیب هللا 553

       اردو قرلق   رحمن قل راز محمد 554

       اربکی ترکمن شاخ   عبداملجید جالل 555

       اربکی ترکمن شاخ   نوروز ابرار 556

       اربکی قرلق   امام نظر خداینظر 557

       پولیس قره غوشی   شیر آغا محی الدین 558

       اردو قرلق   محمد حکیم شاه محمود 559

       پولیس وکیل قیوم   عبدالواحد خال محمد 560

       اردو مرکز ارچی   حرضت گالب رحیم شاه 561

562 
حاجی محمد 

 شاه

حاجی سلطان 

 شاه
  

وکیل سید 

 اکرب
       اردو

       پولیس وکیل قیوم   خال بازار عزت هللا 563

       اربکی شیخ آباد   عبدالقیوم شاه محمود 564

       اردو شینواری   امام نظر فرید هللا 565
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عیل حبیب هللا 566        اربکی آق سای   اس

   محمد ظفر بسم هللا 567
دوراهی 

 شهروان
       اردو

568 
محمد 

 یعقوب
       اردو چهار سنگی  امام صاحب محمد سلیم

       اردو قنجغه   غوث الدین فیض هللا 569

       اردو یو احمد شاه   محمد ظر یف خال الدین 570

       اربکی نغمه بازار   حاجی رشیف عبد 571

       اردو شققیام    قر بان نظر اکرام 572

       اردو چغر   نعمت هللا رحمت هللا 573

       پولیس کولدامن   عبدالخالق سیدم 574

       اردو قرغان تپه   میرم جان محمد نعیم 575

ل 576        پولیس پل مدیر   رسول نجا سید ج

       اردو قلم گزر   گل داد محمد ظا هر 577

       اردو بایکه   فضل هللا کرامت هللا 578

       اردو بایکه   عبدالقدوس رشیف هللا 579

       اربکی نغمه بازار   عبدالرسول فیروز 580

       اربکی کلباد   صاحب خان محمد صادق 581

       اردو باسوس   بوری رمضان 582

       پولیس ایسکی   عبد هللا محمد یوسف 583

       پولیس اسکی   بابه نظر عبدالحکیم 584

       پولیس اسکی   کجکول رحمت هللا 585

       پولیس کنجک   محمدیوسف محمد عار 586

       پولیس کنجک   عبد الکریم شفیق هللا 587

       پولیس نغمه بازار   محمد عوض عبدهللا 588

       پولیس آی خم چال   محمد هللا اسد هللا 589

       پولیس غرو   عنا یت هللا محمد موسی 590

       اردو کلباد   قلندر نعمت هللا 591

       اردو خاتون قلعه   امام خال نجم الدین 592

       اردو هیچکلی   ایشان قل نور محمد 593

       پولیس ایسکی   عبدهللا فیض هللا 594

       اردو نارصی   خاشیغه خان غوث الدین 595

       اردو نارصی   اخرت گل محمد گل 596

       پولیس بیتم شاخ   شیرمحمد احسان هللا 597
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       پولیس گرگری   غریب جان فیض محمد 598

       اردو دمشاخ   مز عقیق حسن خان 599

       اردو هیچکلی   عبدهللا محمد عا 600

       پولیس نغمه بازار   جمعه خان نور هللا 601

       اربکی قلم گزر   ملنگ جان محمد 602

       پولیس ایسکی   عبدالرحیم عبدلقادر 603

       اربکی ایسکی   ارش قل بیک محمد 604

       اربکی ایسکی   عوض مراد جوره 605

       اردو سید اباد   عب دالخالق ضیا الحق 606

       اردو هیچکلی   زراعت خان محمد موسی 607

       اردو غرو   محکم تاش تاج محمد 608

       اردو تاش گزر   سید معروف محمد علم 609

       اردو سه بندی   محمد نبی محمد رحیم 610

       اردو سید اباد  ل تپه عبد الحسین غال م حسین 611

       اردو عسقالن   بابا خان شمس الدین 612

       اردو عسقالن   غال م حسین سید عارف 613

       کارمند امنیت چلش  قلعه زال عبد ا لستار نعمت هللا 614

       رسحدی باغیچه   بابا قلچ عبدالغفار 615

       اردو عمر ایشان   محمود قل احمد 616

نی باال   هللا بیردی محمد ظا هر 617        پولیس لغ

       اربکی باغیچه   جمعه بای عبد الباقی 618

       کارمند امنیت تربوز گزر   روزی قل اسالم الدین 619

       پولیس شور ارق   عبداغفار زملی 620

       پولیس شور ارق   فرمان عبدالروف 621

       اربکی سخسه کول   قند بای رسور 622

       کار کن دولتی تربزگزر   محمد رستم عبدالرشید 623

       اردو باغیچه   رسور عبدالقادر 624

       پولیس تربوز گزر   عبدالجبار عبدهللا 625

       اربکی تربوز گزر   عبدالکریم عبد الحکیم 626

       پولیس چلش   عبد الغنی قدرت هللا 627

       اردو قزاق شاخ   عبدالرحمن ابراهیم 628

       اردو شور ارق   جمعه مراد محمد سخی 629

       اربکی نبی قشالق   عبدالصمد عبدالغنی 630

       اربکی بای روزقل   عبدهللا نور محمد 631



ره
ش

 

 پيژندنه

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل پالر نومد  نوم
/ رتبه 

 مسؤليت

632 
عبدالحلیم 

 جان
       پولیس مالغایب   فضل کریم

       اربکی تربوز گزر   عبدالجبار کریم هللا 633

       پولیس چلش باال   محمد نظر حیات هللا 634

       اربکی قشتپه  چهار دره حبیب هللا محمد هللا 635

636 
محمد 

 حسین
       اردو قساب   عبدالواحد

       کارمنددولت یتیمقر    محمد ظر یف حفیظ هللا 637

ل عبدالرحیم 638        اردو آق شاخ   آغا

       اردو قره خوانی   شیر محمد موسی 639

       اردو خالزی   ولی محمد سید احمد 640

       اربکی سوجانی  خان آباد جمعه خان نعمت هللا 641

       اربکی توت مزار   ولی محمد عتیق هللا 642

       اردو لرخابی   شمس الدین ضیا والدین 643

ل صالح الدین 644        اربکی چهار توت   جمعه 

       اربکی بندر شورابی   غالم سخی محمد آغا 645

       اردو الل کی   امامیار عبدالستار 646

       اردو الل کی   عبدالودود عبداالحمد 647

       اردو هزاره قشالق   آمیر بیک قدرت هللا 648

       اسکورت جنت باغ   شیر محمد برکت هللا 649

       پولیس دولت یار   غیاث الدین امرالدین 650

       پولیس با سوس   کریم هللا زرگی 651

       اردو دوازه کن   عارف عبدالعزیم 652

       پولیس دروازه کن   علیم شاه میرزاخان 653

       اردو دهکالن   حفیظ هللا امان هللا 654

       اردو بندرنجاری   عبداملومن عبدالقدیر 655

ن 656        پولیس شورآب   گل محمد سلی

       پولیس دروازه کن   محیب هللا محمد عوض 657

       اسکورت غاروچی   عبدالرشید مهراب الدین 658

       پولیس غاروچی   محمد رسول محمد میز 659

 ایشان توپ   نور محمد محمد یوسف 660
گارسون کابل 

 بانگ
      

       پولیس عربها  کنم مرکز غالم قادر شاولی 661

       اردو قچی کالن   عبدالغفار خان امیر خان 662
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       اردو کته خیل   محمد ضعیف محمد رشیف 663

       رسباز چله مزار   محمد قاسم محمد یوسف 664

       اردو مومند   حاجی انار عطاو هللا 665

       اردو قچی کالن   محمد هللا عبدهللا 666

       اربکی کیله چی   محمد ایوب عبدالقدوس 667

       اردو کوبهی   عبدالعلی حمید هللا 668

       اردو سادات   محمد زمان میر ویس 669

       اردو بولک چی   عبدالهادی عبدالباری 670

قچی   عبدالرحیم رساج الدین 671        واکنش رسیع قی

   رسدار جمعه خان 672
خواجه 

 غلطان
       اردو

       رسباز مهمندان   یوسف شاه عبدالکریم 673

       اردو لودین   ضیارت گل محمد گل 674

       اردو لودین   رحمت هللا محمد هللا 675

       اربکی کوبهی   حبیب هللا بسم هللا 676

677 
غالم 

 دستگیر
       رسباز بوز قندهاری   محمد امین

ن محمد امان 678        اربکی کوهستانی   محمد عث

       اربکی چقر قشالق   عبداملنان احمد هللا 679

       اربکی کوبهی   صالح محمد عبدالرحمن 680

       پولیس کیله چی   جالل الدین جمعه گل 681

       اردو بته کشان   سارگل صدیق 682

       اردو کنم   غالم محمد فضل الرحمن 683

       اردو کیله چی   محمد اکرب محمد داود 684

       پولیس چقر قشالق   نظر محمد عبدالبشیر 685

       اردو آلتی گمبذ   محمد غوث امین هللا 686

       اربکی کوبهی   سخی محمد خالق یار 687

       اردو کشانبته    عمر خان عبدهللا 688

       اربکی پنجشیری   عبدالقادر آصف هللا 689

       اربکی قچی   محمد جان محمد نسیم 690

       اربکی قچی   محراب خان محمود 691

       اربکی آلتی گمبذ   احمد جان شیر عا 692

       اربکی بته کشان   نور محمد خال محمد 693

       اربکی کوبهی   عبید هللا محمد هللا 694
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       اربکی قچی   محمد عزیز محمد یونس 695

ن 696        اربکی پنجشیری   محمد خان سلی

       اردو کنم خورد   گلستان گل محمد 697

       اردو بته کشان   ظاهر بای آغا گل 698

       اربکی کلیه چی   جعفر عبدالقیوم 699

       اردو بته کشان   عبدالحنان جان آغا 700

       رسباز قچی   صیف هللا اسد هللا 701

       پولیس کیله چی  محمد حکیم محب هللا 702

       پولیس بته کشان  رسول داد فرید احمد 703

       اردو بیش کپرک  شاهی خان انور 704

       پولیس کنم   زنجیر غالم محمد 705

          اردو  قزلسای  علی آباد  جمعه خان  عبدالجمیل 706

          پولیس  ده کالن    علی بخش  میر عا 707
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